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Introducere

Acest ghid descrie pașii care trebuie urmați pentru a instala driverele 
necesare pentru dispozitivul dumneavoastră criptografic.

Descărcarea și instalarea driverelor

Pentru a descărca driverele trebuie să accesați site-ul nostru. 
Linkul este următorul:

După ce faceți click pe opțiunea aleasă, se va descărca 
fișierul CryptoIDE_Setup.exe, pe care trebuie să-l executați.



Selectati limba pe care dori�i sa o utiliza�i Tn timpul instalarii �i 
da�i click pe butonul OK. 

Select Setup Language X 

Select the language to use during the 
installation: 

�ish 

,___o_K _ __,I [ CanceQ 

Urma�i pa�ii procesului de instalare. 
Este recomandat sa Tnchide�i alte aplica�ii Tnainte de a 
continua. Da�i click pe butonul Next. 

� Setup - CryptolDE 

Welcome to the CryptoIDE 
Setup Wizard 

This will install CryptoIDE version 1.0.20.603 on your 
computer. 

It is recommended that you close all other applications 
before continuing. 

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup. 

X 

Next> I [ Can� 

� Setup - CryptolDE X I 
Select Sta rt Menu Folder 

Where should Setup place the program's shortcuts? 

fl Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder. 

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse. 

�lcry_p _to _ID_E 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  �l I Browse ... 

[ < BacQ! Next > 
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Selectați locația în care doriți ca programul să se instaleze și 
dați click pe butonul Next.

Bifați opțiunea de creare a unei copii a programului pe 
Desktop-ul dispozitivului și dați click pe butonul Next.
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Dați click pe Install pentru a continua instalarea programului.

Mesajul afișat vă va inștiința că instalarea a fost finalizată. 
Bifați opțiunea ”Launch CryptIDE Certificate Utilty” și dați click pe Finish.
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Aplicația dispozitivului se va deschide.
Introduceți dispozitivul.
Vă puteți vizualiza certificatul apăsând pe Certificates.
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